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Küçüt Anlasma Hütümet Reisleri 
Kondiva şehrinde 

toplandılar 

Nayu 8U 

Alman Erkani Harbiye 
Nazırı 

PAR İSTE 
Ankara 1 (A.A) - ı poletik \ TC ekonon1ik ı\nkar~ 18 A (~.A) -- miş ... v~ dün .Fransız 

l\~çük anl~şnıa hü- nıes'clelerin gözden A.l~ıan ~.rkan~ Har- ~~kan• .. ~arb~ye .. Re
~tını.t-t reisierı Tuna geçirıidiği ve barışın 1 bı~e Reısı Parıse gel- , ısıle goruşınuıtur. 
}etınde kodiva şeh- 1 nıuhafaza ve üç devlet · 

'ıııde torıanınıştır. ~udutıarının ittifak lspanya~a tahliye • .ailen 633 lr1111.1alı 
llu toplantı Buda- 'e ~ostlukl~rı çerçe- DV U 
lltştede b.. .. k bir vesınde nıudafaa"ını ı b'f N f 
dikkati t ~~u d·ı- 1 teyit edildiği bildi- a 1 ve 8 er 
'11(1-kted~r. a ıp e 

1 
/ riln~ekt~ Ye ~lilletler 
Cen1ıyetı Paktına bağ- MEMLEKDlERINE DÖNDO~R 

f(~nkara 18 (A·A> - hkları ve icabı halin-
llçük anlaşnıa Baş- de paktı takviye ede- 1 Ankara 18 (A.A) - • l~ketlerine dönmek 

~e~illerinin görüşme· cek mahiyette olma-. r Royter Ajan~ı A~i üzre Lizbondan Va
eı·ı neticesinde nrş- yan hiç bir tadilatı ispanyada tahhye edı- pura hind~kleri bil-
~:dile? tebliğde üç kabul e!meyece~leri l~n 633 lrlan.dalı Za· dirilmCktedir. 

Vletı ~lakadar. eden kavt edılmektedır. hıt ve neferın mem-. 

Sovyet Rusya Bask Hükfinıeti 
BİLBAOYU TAHLiYE EİTi 

Ankara lo (A . ~ı.\) li .. ~ etnıiş ' 'e şehjrde 
İspanyada Bask hü- ı bir nıüdafaa komi

. kCımeti Bilbaoyu talı: tc-si bırakmıstır. 
n1iiJahale k 111itesi-

Dnrt Büyüt Devletin Anlasmasını 
tanimiyor 

S:nkara ı 8 ( A.A) , 
v "Yet Rusva. 1sılan -.. (\ "' 
t!d sularını kontro1 
l~tera dôrt bü~1ük dev-

a rasında ad n1i 

ne ha her vernıeden 1 
va pılan anlasnıavı ta.1 
"'nınıak istenıediğini 1 

hildirnıiştir. 

,,'ltANSA HARBİYE AZIRI 
t,',. llkara 1 ( A.A) - Harbive Reisini ka
~.~tısn Harbiye l Ja- bul et~ni tir. 

Alman Erkaoi 

Hindistanda yeniden 
muharebe mi? 

Ankara 18 (A.A) - İnğiliz kuvvetleri ara· 
Hindistanda Veziris- iında yeniden ınuha .. ' . tanda ipi fakiri ile rebeler olmaktadır. 
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Sayfa ~ (Ul"U ' SE81) --------

Şehir Haberleri 

Ortaokul imtihanları 
bu giin bitiyor 

.ı Haziranda haşla~·an şehrinıiz ort~'okul 
son ~ınıf inıtilıanlan hu gün bitecek \'e ynz 
tatili ~·:ıpılacaktır. 

Kendi derslerinin inıtİh<lnları biten öµ:
retnıcnler tatili haşka yerlerde geçirınck 
üzre şrhrin1izden ayrıln11şlardır. 

Civar vih'lyet \'e kazahffdan gelerek şeh
rinıiz orta okulunda okuvan tn !ebeler de 

-· 
nıcnılt:kelitrinn gitınt k üzrcd\rler. 

Trahom Hastanesi 

1 

Sulh Cezacla : 

Bir Bağ yüzün~en 
Dögüşen iki köyiii 

Birer Ay Ceza 
ye~iler 

Ortak bulundukları 
bir B n () vüzünden ,.., 
nralannda nıünazaa 
çıkan Ye hu vüzdcn 
dögüşcrck biı; hirleri
ni varnlavan ~lensn-

~ ,J 

ri küyündcn Hatip 

.. YILDIZ OTELİıNIF. TAŞlt~DI 1 oğlu Hanıze ve .\nı-
harile aycık üzeri te- cesi Tahirin yapılan Şdıritniz Trahoın 

hastane ,.e dispanseri 
Yıldız oteline taşın-
ınışt ır. 

f:lastanenio veni ve-

<l 
. • 1 1 nıuhakenıclcri sonun- ı 

a vıye ge en ere ve . . 
1 

"t · .. 1 <la hsrcr av ha pısle-
ıenu c genış ve guze -, . · . ı 

l .ğ. "t'b ·ı l t rıne sulh ceza n1ah-' ı 1 ı arı e :ıas ane- . 

1 J 
. 1. 1 • kt~ıncnce karar ve-

ve ço < e verış l(rır. .
1 

• • 
ri hcnı yakınlığı iti- rı nııştır. 

. . 

..::- . --.,ay1: b~ı.ı ,,, ___ ........; ___ __ 

Sıhhi öğüt 
Hududumuzun öte tarıs· 

fında ve Suriye içinde çolı 
telıUkeli Veba hastalığı 
vardır. Hu Ju:ıstahk yaf!i>" 
ladı ı insanı öldUriir ve 
çolı: bulaşıcıdır. Hilkun-.:etr 
Hastalığın memlekete gtt• 
memesi için lıer çare')'e 
baş vurmuştu!'. Hudntlıı~· 
dalıi halkımızın Iıükuınet•~ 
çalışmasına yardım etnıcs 
ve her söylenen şeyi oitl' 
lcnmc i ldzımdır. Hastş· 
Jıkhm korunmalt için Sılı· 
lıat Memurları aşı yapı· 
yorlar. Bu açıya her J,e• 
koşmalı ve n danmaıtı'f 
kimse kalmamalıdır. 1311ıı• 

-te dan başlın Hududun o 
tarafından gelenlerle ~e· 
mns etmemeli ve b~rl uı• 
rafa geçmek yasak edil• 
diği için böyle gelelll~ 
olduğu haber aJınac te 
oluua hemen lıUkillll"- 11 
haber vermelidir. Atet 
her bangl bir hasta göruJ· 
dllğü zamanda bunun 1ıe; 
men haber verilmesi )Jt 

. kese dUşen blr vazlfedlt~ 
"" Veba en ziyade fare ~ 

pireler vasıtaalle y,., t• 
dığı için evleri temi:& tlJ ~ 
malı v ! fareleri yakals1' 
öluterini yakmalıdır· 

nP gitııH'k i H•diğini. ken- 1 tim, bu k:ıdıııı c'·dr h 
disirıP ını1zuı1i,,·c•t vPı·nıı·k- l" ı· · 1 i ı ·1rı11 

Sabun·ıu ip 

- 14 

<;(lt'Ukları ih· k<ılmı~ onları 

da sonfrı anasma götiinııu\' 
vı· i~iui i tediği -.ekildı• y:ıp 
mışhr. eu lınJ.il,atll'I' go 
tcriJ vr ], i. lıadi~e kmanıilc· 

'u cklillf•rill• lıir <·iııaydtir. 
Bunun i. ·iıı ı:-unları isti~ o 
rnm. 

l - lliznwtı·i lrndıu lıtı· 
lı 111du1'lt 1 ~illi. 

A \'tıkat tlurıluktan -.on
ra II:1kiııı '7.1.ı•tı• Yiıw ~nr· 
du: · 

Bir buçuk a>· .:\ ,·c·I iliz 
ıııl'lt:i k:ıdh)ı t>\ iniıden t;ı 

kardığrnııı \ P kı•rHli ıııı~ın

JPketinı· g-öwknliğ'inizi .-,üy
lr>diııiı. Bu hi1nwtt'i k::ıdrn . 
fll'I ' •Jıd İl'? 

fıtıııı. '\1111 o ı uğunu ~· 1 

liğ'inıi ri~a etti. Ben <lı• i1.in Zt"hr:l l:ın 'Onhıııı. fakjr \ 
'ı·n~iııı. Uitti. Şimdi. Ilt>rt'- • kimsesiz hir kadın oldt1ı-. 
dedıı· bilıııi,·oruııı ı. • .. lı . · l ııu ço" :ız lıır ıır.wtlt' . t 11 

B:ışkan kkrar şonlu: l mr>t,rnk rdecrğ:iııi :-sii~·l 1 ~.t\i 
lli·ııııl'tçi kadının ismi ı lıu kadını e·. inıiw hi·1.ıı 11 

1 
nr· idi. Zan cıler~ı·m haba ı• :ılınıııa:::ını karım 7.ehı<l tı 
,.,. :ına:-;ının :ııllnrmı d:1 lıil- ııa .. ö\ lı·di Bt•n d(' l•lll 1 
ııır>zsiııiz ri.' lı'ırıi ·~ · • B · ıit dtım. ıı kadnı <·vııı L ı 

E, l't ... Yalcıız :Hlıuı lıi. 
liriııı ı LütfiyPdir 

Hunu ,,, irıizP nı· ,·akıl 

:.11111:-;fıııızr nlırkıln t1P ::.uıl't
ı .. :ıhlııııı.':1 Emrıin·t dairt>~İ 
bıı hıd ııı t nııı r~ııı. (•önlii-

r") 

m 'i ':1 n ldıi1'ınıza tl:ıir 11mni-
yı•f 1. ı• hir irnyıt \':trınıılır? 

kaldı. Emuin·t tfair{':::-iııi 11 
• 

kadmdaıı halwıfrri ,·_:•. ~ 
\ukınu bilıni\.ırmn't u11 . . 
ı" .... , ıı ıı":'tmm:ılar ~ npırı· . 

~. kanın alnıııJııl~• 
1

• 

• 1 . • ı(•J}ll 
gı ·r. ~oh·:ı illi!;'. ~ınır 

ti .. 
Bir in,:ın Hizııırtçı· 1 

nPrrli old o·uıın l1ilııı< '/. o 
o ı' 

' ~ - . 'ııçlu İudiu sü~ I<'· 
diğı koııı~u k:ıdııı grtiril,iıı. 
~ - izzr·lin lwrı~ı Zc·hra 

iıııı lır.oııı~irr::-i M ı:rzu kn ~e
t iri isin. 

1 >in<· l'l'kl'k tr>kr:ll' :ı> ~l· 

{J;n lrnlk:trak r(·,·:ıp , Pnli: 
Bu lıiınırtt,'i k:ıdmın nl" 

ı ı·li uldnğuııu bilmem. f'ii n
kii hli\ i~ etini sormadım . 
Y nlııız Konva .tk.,ar:ıYı t:ı 

~ -

ErkPlc . :ığ ı·lini hir de
t':ı lıa~ıııa !!·i;ı iirı·rPk . ar•J:ı -. •. . 
ııııı k:1rı~tırdıktan :-oıırn: 

-- Hu hiınH:•tı;i kadm t.ık
ribeıı :--ekıı dokı:z ay k:ıJar 
rv,·p\ p\'İmİzP g imişti. Ama 
n(' sıır<'I h.• gddiğ'iııi bil ınt-m. 
Biı •tin evt1 yemeğe git-

ınur ili\· mı ınk rtlıpı< 

ınat.lııı mı~ '. I at il Nl <·k: y.ı, :.ı .. 
,~ .... t·ı· :rn \fl'İ\ordu: . . . 

01'111 ~ 'l Jit'ltİJJI .. 

lllt•fli iı ki .. .;:imı;1iI;k bnuları isti~ O· 

ıuın .. 
fmdan ohlnguııu lıiliı inı. Rıı 
hi71lwtçi ı,:ırJın , ınewlel·eti- Son ı ,~,ıt 
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__ LEYZ!&l . 

PiYASA 

Zehirli Mali) ede a<;ık <>lun oo, 
unaltı ve yirmi liralık \•aıi
frlt·r için Haziranın 2G inl'i 
Cuınart ·si günü hir tHÜS<l· 

lı:tkn açı lmı~tır. 

Klloaa 
L. sa. 

~az ar .. 
\ı---------· 

Buğday 4 1?5 

Nohut :ı 

Arpn :~ 

Yazaır urtn Ol.ut Tnlıi~·c öğretmeni 
• ' • t>dıHI ' c<:uge~ 

Hariçt11n• ve uıeıııur olup 
daha yiik::,Pk den•ce~·e yük
elınck i tcvenlcr ve bu inı

ı ihan~L gire~ek olanlar ıue
ıırnrin kanununa uv•"un falı-

Mercimek •) tlO -
-33- \Tağ ~x 

• o 

'l -.'u hale görP :;ığırnkl:lrı 

1 
uyyar{•nirı bu mUdhi:;; born
•alarına kar-;ı mukavinı vrıp· 

' la yıkılal>ilir. tf:ıtta boınbn
nın parçalan clh·ara vur
maz a hile vine hn!-:il f•ttirri . . . 

kikat evrakı• bitirınb olın:ı-• 
ı~ırı laz.u1 ılldugundaa kaza-
lardan gt·lecl'k taliplerin 
mahalli kannak:ı.mlıX-ından 

Deri •W 

Yün l' 
Badem 18 ırıakz . l , •• 

1 .arurPlı \'<ın ır. ı apı1an 
1 

• ... apJar iie arıla~ı1mıştırki 
15 k" ·ı·k . o 
k 

ı\ı ı · bır sıx-nai'i-ı 500 
·ı r, o 1 1 rıluk IJoınlJnlara ınukın im 

~·:ıPınak içiu 160 metre mik
aı 
{ıtr. IJet<ın kullannrnk J:ızırn-

Bn hii~·Uk bombalara 
kur ı k . . y , ~ mu ·a \'f·met ıçm sıg--

·11:tklan11 ı :ı vanlarını sağlaın-
1 ~ 

1' lır1lıkt:111 ınada binanın 
r:~ ~nını ıl:ı sağlaınla\tırmak 
k· tı ortaya atılrnı\'ı ır. Yıı
h<ttıda yapılan bPsaplar hoın ' 

1 
anın ..,ırru<lk ta,·anında pat-

l~tlı~bna r:- rrön1dir. Halbuki 
•ırı cı 

1•1 
aııın t:n anına bir ınctrc-

ı \ 1 
, J ·ton konulursa bomba 
llt·ı 1 
ğ • 1 n patlayarak a::ııl ~ıgn:ı 
ik: bir zarar vPrebilir, Hatta 
t 1 

1 atlı lıiı' lıirıanın h•'r ka-
'llııı ı ·· . . 1 ~·· t o~ •mesını ut1 ton arıua 
,:1 Pnı:ık surPtil • ı•rnak ta-
•an " 
l tınn kalııılırrını :ız:,Jtımık 
\~tb ·ı . . .. t;. 
b 

1 uıı. ('ımku .ıtılan bom-il A 

ı: Patlamamı~ bile oJı;;a hu 
\[ltbı· ı .. k " an geçerken <lelıcı 
lt \ ,. f·t i 1 •· ı . l • 1 

ııı n(rnn mu ııın lir ,ı~-
t•ıı · a rfed n. 

r 
h \Ubhr sPklindr olan ta-
-.tıhr 1· . 
ıih • l üz olaıılardan daha 
~1 ele ım k:n im H· sa lam 

r. 

lı:ıi ~rğ'naklmın di\ arl:ı.rı dn 
t 1 ,lı~ı ~hrıınmi) ettir. Ililha s · 
't.ıu~~k üstnnde olanlHrm 
lrd ·h·eını:ti rok fazla. olıııa-
ı. tı·. ÇUnk·· · a·· 'Jlı ıı f'l\':tra uşeu 

llıbaların_te.ffil • kolaylık-

tatvik 'e ha\'a l'ereyani ilo . . 
v1kabilir. Bmalan dol:n-i . . 
sığıw.kl:ın kabil <ıldugu k!l · 
dar toprak <llfında ) apınttk 
mnv:diktir. Dh·arlardan hiç 
hir ~ urctle rut ulıPt sıımama
]ı ve içeri gaz kaçırmaın:l· 
Jıdır. 

~ığ·uakJarın kapıları <.fa 
chenınıiy ·tlidir. 8ığnaklard:ı 
iki kapı olm:ılıllır. Bunlar
dan birbi t>Sas kapı. diğeri 

yedek kapıdır. r edek kapıı 
hiç hir w.mao açıhuaz. 

Şay<•t her hnnki bir ı;;c. 
beplc esas kapu tıkanırsa 

o ımnau j t•<lPk knpıdun ir;- ı 

• o 
,·c huraıl:ı IJulun:uılar lla ern 
niyN. nskerlik, s~ğlık dai. 
rcl!lriıı<lı·n P-\'rnkını iıntih:m

dan en asai": ı üı~ (riin t•\1\'(•l .. ~ y ~ 

komisvona , t.,ruıb bnlunma-. . 
:-1 rnzmı gı•lü<'Pği İlfirı OlUTillf. 

tifadr e<lilir. Kapular daima 
~az geçmez ~ekiJde yapılır 

\'t' dcmiruendir. D<ımir kapu 
gözlPri l:ıstik ohm yu\'alarııı 
içinı· gayet l'.'ıkı bir surette 
kirerı•k i<;eri hiç gaz k:tçır
ıııa \'H<':\k :-;ı·kildı· :--ıkı~ır. . . ' 

-Sonu Var-

Radem içi 80 

Pirin~· rn 
Mnzı :.?:l 

Ze~·Un yağı Ofi 

Şeker ·r •n 

Kah,·eı 1 :?f• 

Sabun i'>O 

Ça~· !lOO 

rvıardin Belediye Riyasetinden : 
Tapu 
No. 

13 

14 
15 
tô 
1 'j 

-

K:ıpı 
No. 

311 

:36~ 

367 
365 
:lc'i~ 

,. Muhanuııeıı 
l':ı lı ri r Bedel 

No. Lira 

8 101) 

- 100 ' G 100 
r, it () 
•I 1011 

Cinsi 

Bir Diikkim 

.. 

!! .. 

Mahalle al 

I.nt.ifiyc 

' 

Had udu 

Yt>ıııini n~ yhmri ve arkası 
Daııyaldan kalan dükkan 
''P. hane cephesi tarik. 

" 
., 
,. 

- Belı•diyeyP ait olup nıevki. hudud ve evsafı i;ain•si yukarııla gö:3tt:rilcn beş 
kıp diıkldhıın mülkiyeti a<;ık arttırma il•• satıklı·uktır. 

:.! - Arttırma müddeti 12/ H •ıir!lıı/H37 tlPıı itibaı en ~6 &'ündür. 
8 - İhale 7 /Temmıız/937 Çarşamba giinli saat 11 de Belediye dairesinde ~·e 

Bı..1c>cli~ e Encümeni t :ıraf ından ynpı lacaktır. 
ı - İlk teminat ınuhnmmen :-ntı~ hcddinin °/ll 7.f'J kuruştur. 
j BNl~li ihale pe;;inen alınacak vı• nkilJinıle rnii,teri nrımm:ı ferağ muamelP.si 

~ npıl:ı(':ıktır. 
, • 1 tel liler ş:ı.rınanıl' örıı ğini ıııe"aııL'll almak için lı1:•r fC'ÜJJ \'l' arttırıuaya i.,tir&k 

etmek üzere ınuayycu ii.1n re saatte Belediye <laire~ine müracaat etmeleri ilin olunur: 
H>/1g/22/2e 

·. 
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_ SiRET BAY AR 
Basılmayan yazılar geri \'~rilıneı 
Bualdıjı yer: Ulu S..l BaaUDevl 

MARDİ 'DE 

U l ıı s Sesi 
Eakl Halkm BU...ı Ha.saat Dalr• 

------
Teltraf Aclreal 

Mardinde •Ulu• Se11I• 

HERMES BABY 
Portatif Yazı Makinası 

'lES -11!1!!8'-~~~-!~!~~]~M!!I ~ 
s==. ~ -= -;:: 
~1 
;:=;;s ~~ 

;-~ O M A R D İ N O tj 
~= ~!Jj! Dünyanın en kll.9Uk,en halli, en uezu ='; =-~ 

ve en iyi portatif ya:ın mdktnasıdır. j9[1I!(g..~~ 

,. . 

HERMES 

HEKHES BABY Çelikten yapılmış ,Fev
kaladde metaneti haiz hafif. zarif bir makinadır. 
Çelikten kapağıle 6 sauim yüksekliğinde ve 28 
santim mnrabbamda hulunan HeiıncR Baby her 
yerde elde ve ,çantada gnyet kolaylıkla taşınır. 

Gözleri varmamak için tuşlan siv.;ıh ma
de üzer~ne kazdırılmış kimyevwi beyaz 
mad~~.Ji, bir parça olarak yapılmıştır· 

~ : 
= '! 

:s:::;-3 
;c::a 

~! OC» 'BA S 1 M EVİ C»O == : e Doğu illerinin en modern bir 

i! BASilVIEVIOIR 
15!~ 

~~ 
~= 
:ıı::::• 
~~ 
&s _, 
fi~ 

.. ___ .. ___ _ 
--~ i:ler Nevi Defaer, Çek, Bo-o, Makbuz, 
:=1 Kağıt başlıkları, I\artviz · t, Davetiye 
~~ kartlarr,' Bivar Afişleri. ~, .. ıema, Ti
·~ yatro.hiletleri ç?k g~el h!r. şekilde ~I •t ~asılır. ~e kısa bır muddet ıçınJe tes- J, 
~ı lım edılır. ~ 
~~ ,, 

-~ -~ 
I~ Yeni· aıetlrtUllmlz laatazl, kUbllt ~ 

, hadlarla ~ok ••k ı-e~ete basılır. f ===:;: t.. 
-~ ! 
~~ ~ 

-~ Verilecek siparişler, gönderilecek paralar )!ardin ll 
111111m1111•nmHH1UllHllllllDMll-~ ===~ <le ( Ulu~ Sesi Ba8ımevi ) idare mfldürlUğfl namın rı 

İNÖILTERE KRAll ~ ==~ ~iinderilmefüUr. f~ 
1 €±:1 Dışar.ıuan g-Onderilecek sipariş nümuneleri- t 

J O r J• u n 1 @ -:l nin Gkunaklı bir suretta yazılmüSllll IDÜijteri- : 
ilE e-~ lerimizden dileriz. ~ 1 =.;% 

ı · Taç geyme törenin ı ~~ IJ 
A lı B U lVI U 1 fi.iıiiiii~iiiji~~-iiiiiil 

Satlık için gelmiştir ı Yurddaş ! 
_ Flatı [25J Kuruftur. ı-

,:;;;:.;.Gasete Ma:;;;;;.;, Dıima~Yırli malı tulJamayı unutma .. 


